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Podstawowe zasady przekazywania 1%  

w 2009 roku (za rok 2008)

w zeznaniu podatkowym wskazujemy organizację pożytku •	
publicznego (OPP) i kwotę 1%. Nie mamy możliwości samo-
dzielnej wpłaty 1% bezpośrednio na konto wybranej OPP;
w jednym formularzu PIT możemy przekazać odpis 1% tylko •	
dla jednej organizacji;
w składanym zeznaniu podatkowym możemy podać dodatko-•	
we informacje, które mogą mieć wpływ na rozdysponowanie 
pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. 
wskazać na konkretny cel); na te informacje przeznaczona jest 
specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (poz. 132-134 
– PIT-28, poz. 308 - 310 – PIT-36, poz. 108 – 119 – PIT-36L, 
poz. 127 – 129 – PIT-37, poz. 61 – 63 – PIT-38, poz. 54 – 56 – 
PIT-39); informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku 
publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot;
mamy prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych oso-•	
bowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku 
publicznego; informacje te przekazuje urząd skarbowy; zgodę 
wyrażamy w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubry-
kę (poz. 134 – PIT-28, poz. 310 – PIT-36, poz. 119 – PIT-36L, 
poz. 129 – PIT-37, poz. 63 – PIT-38, poz. 56 – PIT-39);
mamy prawo przekazać 1% organizacji pożytku publicznego •	
także w korekcie zeznania podatkowego;
możemy przekazać wybranej OPP 1% od podatku od dochodu •	
pochodzącego ze sprzedaży lokalu (PIT-39)
wpłaty 1% będą wpływać na konta organizacji w lipcu lub •	
sierpniu.

Dziękujemy wszystkim, którzy nam zaufali i w 2008 roku prze-
kazali Fundacji 1% podatku dochodowego. 
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